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PRESSMEDDELANDE 

LEGOCHEF BLIR VD FÖR NORDISK LEKSAKSDISTRIBUTÖR 

Jörgen Bergqvist tillträder som ny Verkställande Direktör för Scanditoy AB. Han 

kommer närmast från befattningen som Sverigechef för LEGO, en befattning han 

tillträdde i januari 2010, och där han också varit en del av ledningsgruppen för LEGO 

i Nordeuropa. Sedan mitten av 2010 har han även varit styrelsemedlem i den 

svenska branschföreningen Leksaksbranschen där han medverkat till ett närmare 

samarbete mellan tillverkare och återförsäljare. 

Tidigare har Jörgen Bergqvist mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom 

försäljning och marknad från Carlsberg och Procter & Gamble och han har bland 

annat varit kommersiellt ansvarig för affärsområdet Baby Care med varumärket 

Pampers för P&G på den nordiska marknaden. 

Jörgen Bergqvist säger i en kommentar: ”Leksaksbranschen är en meningsfull och 

spännande bransch som just nu genomgår en relativt stor strukturomvandling. Jag 

ser väldigt mycket fram emot att tillsammans med medarbetare, kunder och partners 

fortsätta arbetet med att utveckla Scanditoy till den ledande leksaksdistributören på 

den nordiska marknaden.” 

Styrelseordförande för BRIO Holding, Heikki Takanen, säger i en kommentar:  

”Vi är väldigt nöjda med att Jörgen Bergqvist väljer att anta utmaningen med att  

leda Scanditoy. Han tillför ett djupt kunnande inom varumärken, värdeskapande med 

utgångspunkt från kunden, samt ett omvittnat positivt ledarskap. Att han dessutom 

sedan flera år är etablerad i den nordiska leksaksbranschen är förstås också en stor 

tillgång.” 

Jörgen Bergqvist tillträder sin tjänst senast 1:a oktober 2013.  

 

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: 

Heikki Takanen, Styrelseordförande i BRIO Holding AB, Tel 0730-841 481 

 

Scanditoy är en av Nordens ledande distributörer av leksaker. Bolaget startades 

1960, men historian sträcker sig ända tillbaka till 1884, då företaget BRIO 

grundades. Med starka licenser och varumärken erbjuder Scanditoy sina kunder  

ett brett sortiment som uppfyller barns önskningar om leksaker som räcker länge. 

Bland många starka varumärken märks bl a BRIO, Alga och Mega Bloks. 

Läs mer om Scanditoy på scanditoy.se 


